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M I L !  K
PERPUSTAKAAN 

“ UNIVEKiilTAS AiRLANGGA"
J S U R A B A Y A

BAB I '
PEITO-AHULUAU

1 * Permasalahan: Xatar Belakang dan Rumusannva
Dalara GBHN telah ditentukan tujuan Pernbangunan Na- 

sitanal kita yang sal^h satu unsurnya adalah untuk mewujud- 
kan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil 
dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tu;juan 
itu akan dapat diwujudkan melaiui pernbangunan di segala 
bidang. Melalui pernbangunan tersebut akan terjadi proses 
perubahan yang terus-menerus yang merupakan kemajjuan dan 
perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan Pernbangunan Nasional itu dilaksanakan 
secara bertakap dan berencana yang dituangkan dalam Peli- 
ta dan sekarang sudab sampai pada tahap Pelita yang keli- . 
ma. Sejak dimulainya Pelita I sampai Pelita V f yang menja- 
di sasaran utama adalah pernbangunan bidang ekonomi, karena 
bidang ekonomilah yang menjadi titik berat pernbangunan 
jangka panjang dengan tujuan utamanya untuk mencapai kese- 
irobangan antara bidang pertanian dan industri serta terpe~ 
nuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Untuk dapat melaksanakan pernbangunan tersebut nega- 
ra memerlukan bantuan baik berupa dana maupun daya dari 
masyarkat« Dua hal tersebut merupakan pasangan yan/f tidak 
dapat dipisahkan. Dana tanpa daya tidak mungkin mevmjadkan 
pernbangunan demikian ’pula sebaliknya. Oleft karena itu dana
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dan daya masyarakat harus dikerahkan dan dikoordinasikan 
u n tu k znenunjang Pembangunan Nasional. Hal ini dapat dill- 
hat pada Ketetapan MPR RI No, II/MPR/1983, tentang Garis- 
Garis Besar Haluan Negara, Bat IV, Huruf d, Butir ke-14, 
menyebutkan:

Pengerahan dana-dana tabungan masyarkat melalui lemba- 
ga-lembaga keuangan termasuk perbankan, lembaga ke
uangan bukan bank dan pasar modal perlu makin diting- 
katkan fslsm bentuk deposito, penerbitan surat berhar- 
ga dan jenis tabungan lainnya, aehingga peranan seba- 
gai sumber dana pembangunan makin ditingkatkan agar 
tercapai pemerataan pemilihan usaha disamping sebagai 
sumber pembiayaan dalam negeri* Selan;jutnya perlu di- 
katkan efektifitas lembag?-lembaga keuangan.

Sedangkan yang dirnaksud dengan lembaga keuangan, Undang- 
Undang No, 14 Tahun 1967 yang selanjutnya disebut dengan 
Undang-Undang Pokok Perbankan dalam pasal 1 buruf b menya- 
takan "Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan 
kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari 
dan menyalurkannya ke dalam masyarakat". Jadi lembaga ke
uangan itu dapat melakukan usahanya dengan menghimpun dana 
dengan jalan menerbitkan surat berharga, deposito dan je-̂  
m s  tabungan lainnya serta memberikan kredit kepada peru- 
sahaan-perusahaan atau proyek-proyek pemerintah maupun ■ 
swasta*

Bank sebagai lembaga keuangan di dalam usahanya

Svamsu, dan Syamsida. Hlmpunan Retetapan-Ketetapan 
MPfiS Tahun; 1966-1967*1968 dan MPR ‘l’ahun; 1^3^t'97«-T9837 
Penyebar ̂ engetahuan^lalangyii., 401.
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menghirapun dana dari masyarakat salah satu cara yang di-?
lakukan adalah dengan menerbitkan sertifikat deposito.
Adapun yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah:

Surat bukti kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank 
atas sejumlah uang yang diserahkan kepadanya untuk ■ 
suatu ;jangka waktu tertentu dengan mendapat bunga se- 
bagai imbalanrrya serta dapat diper jualbelikan deng?n 
secara mudah. ̂

Dengan adanya penyimpanan uang dalam bentuk sertifikat
deposito ini dapat dikatakan bahwa bank tersebut meminjam
uang dari seseorang yang menyimpan uangnya di bank dalam
bentuk sertifikat deposito. Orang yang inenyimpang uangnya
di bank dalam bentuk sertifikat deposito disebut deposan,
sedangkan bank yang bertindak sebagai penghimpun dana
tersebut disebut depositoris.

Untuk memperjelas uraian di atas, maka dapat dibe-
rikan contoh sebagai berikut:
A menyimpan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00 pada Bank . 
Bali dalam bentuk sertifkat deposito untuk jangka waktu 
satu tahun sesuai dengan kesepakatan antara A dengan Bank 
Bali. Dalam hal ini A sebagai deposan dan Bank Bali seba
gai depositaris. Dan atas pinjaman ini pihak Bank Bali 
memberikan bunga yang disesuaikan dengan jangka yaktu pe- 
nyimpanannya. Dan bunga tersebut dibayarkan terlebih da~

, Purwosutjjipto, Pengertian Pokok Hukurn Da- 
gang Indonesia Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta,
1986^h . , 1 9 2 .
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hulu oleh pihak Bank Bali yaitu dengan cara tidak memba- 
yar penuh harga nominal sertifikat deposito tersebut me- 
lainkan harga nominal dikurangi dengan bunga yang seha- 
rusnya dibayar oleh pihak bank. Jadi apabila A menyimpan 
uangnya dalam bentuk sertifikat deposito dengan nilai no
minal Rp. 10,000.000,00 maka A tidak membayar penuh Rp. 
10.000.000,00, tetapi Rp. 10.000.000,00 dikurangi dengan 
bunga yang diberikan oleh bank dan setelah Bangka vraktu 
penyimpanan berakhir A dapat mengembalikan/mencairkan 
sertifikat deposito sebesar nilai nominalnya yaitu Rp, 10, 
000. 000, 00.

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan pasal 1 huruf 
a-nya menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa da- 
lam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Jadi bank 
sebagai lembaga keuangan di dalam usahanya menghimpun da
na dari masyarakat juga menyalurkannya kepada masyarkat 
melalui pemberian kredit. Dengan memperolehrkredit ini 
seseorang yang mengalami kesulitan unt*ak memperoleh biaya 
guna memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi dapat memenuhi 
kebutuhannya tersebut, baik kebutuhan pribadi maupun ke
butuhan untuk modal usaha.

Undang-Undang Pokok Perbankan dalam pasal 1 huruf 
c-nya memberikan pengertian kredit adalah penyediaan i 
uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu
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berdasarkan p^rsetujuan pinjam-meminjam antara pihak.bank 
dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewa* 
jiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan bunga yang telah ditetapkan* Dalam- pemberian kredit 
ini pihak bank sebagai pihak yang memberikan kredit berke- 
dudukan sebagai kreditur dan pihak penerima kredit berke- 
dudukan sebagai debitur, Ditinjau dari sudut ekonomi kre
dit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran, maksud- 
nya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu ba*- 
rang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, a-
kan tetapi pengemabliannya dilakukan pada masa tertentu

•2yang akan datang* Sedangkan apabila ditinjau dari sudut 
etimologi istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
credere yang berarti kepercayaan. Jadi apabila seseorang 
itu memperoleh kredit dari pihak bank (kreditur) berarti 
mendapat kepercayaan dari bank (kreditur), dengan harapan 
debitur akan membayar kembali hutangnya diserati dengan 
bunga sebagai imbalan atas pengorbanan kreditur yang telah 
bersedia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya 
atau barangnya guna kepentingan debitur,

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kredit dapat mempunyai arti sebagai suatu pemberian pres- 
tasi (jasa) oleh suatu pihak kepada pihak lain dan presta-

5Mgs.r Edy Putra Tje'Araan, Kredit Perbankan Suatu 
Tin^auan Yuridis. cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 1.
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si itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang a- 
kan datang'.dengan disertai suatu kontra prestasi (balasan) 
yang berupa bunga,^

Bank di dalam memberikan kredit kepada debitur me- 
merlukan persyartan untuk keamanannya, Oleh sebab itu da
lam pemberian kredit, kepada debitur dibebani kewajiban 
untuk memberikan jaminan "khusus” ditujukan bagi kredit 
yang bersangkutan, "Dengan adanya jaminan, bank mendapat 
kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kem^

n cbali pada suatu saat yang ditentukan . Dengan demikian 
bank merasa aman, sebab apabila terjadi debitur melakukan 
wanprestasi bank masih mendapat pelunasan dari jaminan 
tersebut. Dapat dikatakan bahwa jaminan dalam kaitannya 
kredit merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabul- 
kannya permohonan kredit, bahkan itu merupakan keharusan 
jika dihubungkan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan, 
yaitu dalam pasal 24 ayat 1-nya menyatakan bahwa Bank U- 
mum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun 
juga, Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pada setiap 
pemberian kredit oleh bank sebagai kreditur tidak diper- 
kenankan apabila tidak disertai adanya jaminan dari debi
tur, Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemberian
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kredit harus disertai dengan perjanjian jaminan dan masa- 
lah jaminan itu selalu berkait dengan hukum jaminan. Menu- 
rut Hartono Hadisoeprapto dalsm buku Pokok-Pokok Hukum Pe- 
rikatan dan Hukum Jaminan adalah "Yang dimaksud dengan hu
kum jaminan adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan 
yang mengatur tentang jaminan di dalam pemberian kredit".^

Hukum jaminan mengenal dua bentuk jaminan, yaitu 
jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Khusus pada ja
minan, peraturan-peraturan yang mengatur lembaga-lembaga 
jaminan belum berubah. Lembaga jaminan gadai, hipotik dan 
fiducia sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat 
ini. Perkembangan yang pesat dari lembaga jaminan kebenda
an ini adalah mengenai benda-benda yang dapat dijadikan o- 
byek jaminan, misal akibat perkembangan dalam praktek per
bankan menimbulkan adanya jaminan yang menggunakan piutang 
sebagai obyek jaminannya, yaitu cheque, giro bilyet, polis 
asuransi, obligasi, saham, bilyet deposito dan sertifikat 
deposito.

Dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai peng- 
gunaan sertifikat deposito sebagai jaminan untuk mempero- 
leh kredit. Adapun yang ditahan olrh pihak bank sebagai; 
jaminan adalah sertifikat depositonya. Dalam hal pemberian

6Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan 
dan Hukum Jaminan. cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1934, h.
SO.
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kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh' Bank Bali. 
Bank Bali di .dalam memberikan kredit dengan jaminan serti
fikat deposito itu dapat merupakan sertifikat deposito 
yang dikeluarkan oleh Bank Bali sendiri maupun yang dike
luarkan oleh hank lain, baik bank swasta maupun bank peme- 
rintah. Tetapi untuk lebih menjaga keamananya Bank Bali 
lebih mengutamakan menerima jaminan sertifikat deposito 
yang dikeluarkan oleh Bank Bali sendiri,

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas ma- 
ka permasalahan yang dapat saya kemukakan adalah sebagai 
berikut:
a. Bagaimanakah hubungan hukum antara deposan dengan 

bank?;
b. Bagaimana sertifikat deposito sebagai jaminan untuk 

memperoleh kredit dalam praktek perbankan?;
c# Upaya hukum apa yang dilakukan oleh bank selaku kredi

tur apabila debitur melakukan wanprestasi?

2. Pen.ielasan Judtil
Di dalam skripsi ini, saya raenggunakan audul "SER

TIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI UNGKUNGAN BANK 
BAI>I(I. Untuk lebih memperrudah pemahaman skripsi ini ser- 
ta untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka perlu 
diberikan penjelasan terhadap judul skripsi ini,

Sertifikat deposito adalah surat bukti penerimaan

8
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kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atas sejumlah 
uang yang diserahkan kepadanya untuk suatu jangka waktu 
tertentu dengan mendapat bunga sebagai imbalannya serta 
dapat diperjualbelikan dengan mudah. Pemakaian kata-kata 
sebagai jaminan kredit adalah memberikan hak kepada bank 
untuk mengambil pelunasan dari suatu perikatan yfing timbul 
dari adanya perjanjian pinjam-meminjam uang dalam perjan
jian kredit apabila debitur melakukan wanprestasi, Hak un
tuk mengambil pelunasan itu dimungkinkan sehubungan dengan 
nilai yang dimiliki oleh sertifikat deposito. Sedan/?kan 
kata-kata di lingkungan Bank Bali menunjukk&n dimana pe- 
laksanaan kredit itu dilaksankan yaitu lembaga keuangan*
yang usaha pokoknya adalah memberikan fasilitas kredit dan 
jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang 
yaitu bank.

Dari pengertian di atas maka dapat dijelaskan arti 
judul tersebut, yaitu suatu perbuatan bank sebagai lembaga 
keuangan yang memberikan pinjaman uang kepada seseorang 
dengan menggunakan tagihan berupa sertifikat deposito se
bagai jaminan/tanggungannya, Dalam skripsi ini hanya me
ngenai kredit yang diberikan oleh Bank B; li.

3. Alasan Pemilihan Judul
Sebagaimana diketahui, perkembangan di bidang eko- 

nomi mempunyai kaitan yang cukup erat di bidang hukum, de-

9
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mikian pula mengenai sertifikat deposito* Dalam praktek 
pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang, pada umumnya 
kreditur meminta dibuatnya perjanjian tambahan (accesaoir) 
mengenai jaminan. Hal ini dipandang sebagai usaha kreditur 
untuk mendapatkan kepaatian bahwa piutang yang diberikan 
kepada debitur dapat diterima kembali sesuai dengan sya- 
rat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 
Oleh karena itu persyaratan yang harus ada pada benda ja
minan adalah mempunyai nilai sejumlah uang tertentu dan 
persyaratan ini ternyata dapat dipenuhi oleh sertifikat 
deposito.

Benda jaminan pada prinsipnya berfungsi sebagai 
ganti pelunasan piutang debitur kepada kreditur apabila 
debitur melakukan wanprestasi. Penggunaan sertifikat depo
sito sebagai benda jaminan untuk mendapatkan kredit dari 
bank telah dilaksanakan dalam praktek perbankan. Oleh ka
rena itu dalam skripsi ini perlu ditinjau penggunaan ser
tifikat deposito sebagai jaminan kredit dari segi yurirtis, 
khusus mengenai hukum jaminan, untuk memperjelas kedudukan 
sertifikat deposito sebagai jaminan di dalam hukum jami
nan.

Berdasarkan alasan seperti tersebut di atas itulah 
yang menyebabkan saya memilih judul sertifikat deposito 
sebagai jaminan kredit di lingkungan Bank Bali, karena de
ngan judul ini dapat diharapkan 3uatu gambaran jelaa dan 
utuh mengenai materi yang dibahas dalam penulisan.

10
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4* Tu.iuan Penulisan
Fujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripgi 

ini adalah :
a* Untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan

memperoleh gelas Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Uni- 
vergitas Airlangga.

b. Untuk..ikut serta memberikan kejelasan sedikit pemikiran 
■ guna dapat memberikan kejelasan mengenai bagaimana pe- 
laksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat 
deposito dalam praktek perbankan,

5. Metodologi
a. Pendekatan Masalah,

Dalam skripsi ini, pendekatan masalah dilakukan se- 
cara yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis dilakukan 
dengan memperhatikan penggunaan sertifikat deposito seba
gai jaminan dalam setiap pemberian kredit oleh pihak bank, 
khususnya proses terjadinya jaminan sertifikat deposito 
tersebut sampai mempunyai akibat akibat hukum bagi para 
pihak, Pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti peng 
gunaan sertifikat deposito sebagai jaminan dari segi hukum 
yaitu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan khu
susnya mengenai hukum jaminan yang berlaku, 
b„ Sumber Data,

Sumber data untuk penulisan skripsi ini diperoleh

11
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melalui :
1. Data kepustakaan sebagai sumber data sekunder, yang be- 

rupa literatur-literatur, catatan-catatan kuliah serta 
peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan materi 
yang dibahas,

2, Penelitian lapangan sebagai sumber data primer, yaitu 
yang diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan 
pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang berka- 
itan dengan praktek pelaksanaan sertifikat deposito se
bagai jaminan bagi perjanjian kredit pada Bank Bali Su
rabaya,

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Dalam penulisan ini, prosedur pengumpulan data pri

mer yang diperlukan dilakukan dengan jalan melakukan pe- 
ngamatan secara langsung pada kejadian-kejadian yang ber- 
hubungan dengan permasalahan melalui wawancara dengan pi
hak praktisi yang berhubungan dengan masalah ini yaitu pe- 
gawai bank. Sedang data sekunder diperoleh dengan mempela- 
jari literatur-literatur yang berkaitan dengan permnsala- 
han guna memperoleh konsep-konsep atau pengertian-penger- 
tian yang dapat dipakai sebagai perbandingan untuk dapat 
memecahkan permasalahan yang terdapat dalam penulisan 

skripsi ini.
d. Analisa Data,

Semua data yang telah diperoleh dilakukan analisa
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data cesara kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan 
data yang diperoleft dari studi lapangan dengan data yang 
diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan cara ini dapat 
diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dengan mem- 
pergunakan langkah-langkah yang sistematis atas data-data 
yang terkumpul.

6. PertangRung.jawaban Sistematika
Sistematika pada penulisan skripsi ini saya susun 

sebagai berikut. Bab I tentang Pendahuluan untuk memberi
kan gambaran umum tentang materi penulisan yang berisikan 
uraian secara ringkas pokok-pokok permasalahan yang akan 
dibahas dalam skripsi ini serta hal yang melatar-belaka- 
nya. Disamping itu dijelaskan pula tentang pengertian be- 
berapa hal secara singkat yang berhubungan dengan penuli
san ini. Dengan diletakkannya pendahuluan pada bab I ini 
maka akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami bab-bab 
berikutnya dari skripsi ini sehingga akan mendorong pemba
ca untuk mengetahui lebih lanjut materi penulisan ini.

Bab II membahas hubungan antara dsposan dengan bank 
selaku depositoris serta sifat-sifat yang melekat pada 
sertifikat deposito disamping dijelaskan tentang surat-su- 
rat berharga pada umumnya* Pembahasan ini saya letakkan 
pada bab II, karena dengan mengetahui sifat-sifat yang me- 
iekat pada sertifikat deposito maka akan diketahui apakah

13
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sertifikat .deposito deposito memenuhi kriteria sebagai 
surat berharga serta kedudukannya^sebagai benda menurut 
hukum benda. Hal itu perlu dibahas sebab suatu benda itu 
dapat dijadikan jaminan apabila benda itu.mempunyai nilai, 
n.ulai disini dalam arti uang. Selain itu penggolongan ser
tifikat deposito menurut hukum benda seperti yang diatur 
dalam JCitab Undang-Undang Hukum Perdata kita akan menentu- 
kan lembaga jaminan kebendaan yang dapat digunakannya.

Setelah mengetahui kemungkinan lembaga jaminan yang 
dapat digunakan oleh sertifikat deposito maka pada Bab III 
akan dibahas tentang arti penting perjanjian jaminan bagi 
pilvk kreditur dalam hal ini pihak bank serta bagaimana 
proses pengikatan sertifikat deposito sebagai jaminan un
tuk pemberian kredit oleh pihak bank, sehingga berakibat 
hukum bagi para pihak. Pemabhasan ini saya letakkan pada 
Bab III karena dari pembahasan ini akan diketahui hubungan 
hukum yang timbul antara para pihak yang membawa konseku- 
ensi adanya bak-hak dan kewajiban-kewa jiban para pihak da
lam perjanjian pemberian kredit dengan jaminan sertifikat 
deposito.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang selalu terbu- 
ka kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur. 
Oleh karena itu dalam Bab IV saya membahas hal-hal apa sa- 
ja yang mendorong timbulnya wanprestasi oleh pihak debitur 
serta tindakan yang dilakukan oleh pihak bank untuk mence-

14
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gah kerugian akibat wanprestasi tersebut sesuai dengan 
hak-hak yang dimiliki dan dapat dilaksanakan oleh pihak 
bank. Dan dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pelaksa- 
naan piutang debitur.

Dalam Bab V, yaitu bab penutup yang mengakhiri se- 
luruh rangkaian penulisan ini, saya kemukakan tentang ke- 
simpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian 
tiap-tiap bab. Dan keraudian saya kemukakan beberapa saran 
yang diharapkan dapat memberikan masukan-masukan para pem- 
baca.

15
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BAB XI 
SERTIFIKAT DEPOSITO 

SEBAGAI BUKTI PIUTANG PADA BAM!

1 • Hubungan Deposan dengan Depositorig
Deposan yang ingin mendepositokan uangnya, berarti 

mengadakan perikatan pinjam-meminjam uang dengan bunga 
bersam depositoris. Dimana deposan sebagai pihak yang me- 
minjamkan dan depositori sebagai peminjjam. Adapun prosedur 
seorang calon deposan yang hendak membeli sertifikat depo
sito adalah sebagai berikut, Pertama-tama calon deposan 
menanyakan pada bagian custamer service desk mengenai se~ 
gala segals sesuatu yang berkenaan dengan penempatan ser
tifikat deposito seperti suku bunga, jangka waktu, pemba- 
yaran bunga, pelunasan setelah jatuh tempo, Apabila calon 
deposan setuju maka calon deposan men/risi dan menandata- 
ngani formulir permohonan sertifikat deposito, Kemudian 
calon deposan membayar ke bagaian kasir se jumlah yang akan 
ditempatkan.dikurangi dengan bunga yang seharusnya diteri- 
ma oleh calon deposan selama tenggang waktu penyimpanan. 
Untuk sertifikat deposito ini di Bank Bali, nilai yang a- 
kan ditempatkan (nilai nomonal) telah ditentukan, yaitu 
Rp, 5 juta dan Rp, 10 juta. Dan tenggang waktu penyimpa- 
nanya minimum satu bulan, maksimum satu tahun. Selanjut- 
nya tanda bukti pembayaran dan formulir permohonan serti-

1 6
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fikat deposito untuk calon deposan ditukarkan dengan ser
tifikat deposito yang telah ditandatangani oleh Kepala 
Seksi Deposito dan Direksi Bank penerbit secara manual. 
Setiap sertifikat deposito itu berisikan tempat dan tang- 
gal penerbitan, nomor urut, suku bunga, tanggal jatuh tem
po dan ditandatangani oleh Direksi dan Pejabat yang berwa- 
nang Bank Penerbit.

Seorang deposan yang menyimpan uangnya dalam bentuk 
sertifikat deposito itu apabila tenggang waktu penyimpanan 
telah berakhir dapat mencairkan sertifikat deposito terse
but. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Pada saat jatuh 
tempo atau sesudah jatuh tempo deposan datang ke caunter 
untuk mengisi dan menandatangani formulir pelunasan (pen- 
cairan) di bank penerbit. Formulir pelunasan itu akan di- 
serahkan ke seksi deposito, kemudian seksi deposito ini 
akan membuatkan nota (kuitansi) pembayaran. Tetapi sebelum 
dibuatkan nota pembayaran itu bank akan memeriksa keaslian 
sertifikat deposito yang diserahkan oleh deposan untuk di- 
cairkan dan mencatat identitas deposan pada nota pembaya
ran. Dengan nota pembayaran itu deposan dapat mengambil 
uang dari pencairan sertifikat deposito di bagaian kasir. 
Mengenai pencairan sertifikat deposito pada waktunya, yai
tu setelah jatuh tempo Bank Bali memberikan kelonggaran, 
yakni sertifikat deposito itu dapat dicairkan sebelum jaJr 
tuh tempo, yaitu dengan cara membeli kembali sertifikat

17
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deposito tersebut. Ban dalam hal membeli kembali sertifi- 
kat deposito itu dengan ketentuan bunga diskonto ?% diatas 
suku bunga diskonto yang tertera di sertifikat deposito.

18

2. Sertifikat deposito adalah Surat Yang Berharga
Istilah surat berharga sering kita temui dalam 

praktek perbankan dan pihak perbankan dalam memberikan pe
ngertian tentang surat berharga tersebut satna seperti da-

7lam hukum dagang. Tetapi. mengenai pengertian surat ber
harga dalam hukum dagang sendiri tidak dirumuskan secara 
j'elas, yang ada hanya penyebutan surat-surat berharga itu 
dalam beberap pa3al perundang-undangan yang berlaku di In
donesia :

a. Pasal 96, ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pernia- 
gaan menyebutkan : efek-efek, kupon atau surat-su
rat lain yang sejenis itu, yang mempunyai harga 
uang (digaris-bawahi oleh penulis).

b. Pasal 469 Kitab Undang-Undang Pailit menyebutkan : 
uang dan surat-surat berharga (digaris-bawahi oleh 
penulis). *

c. Pasal 89 dan pasal 102 ayat 1 Kitab Undang-Undang 
Pailit (menurut penulis pasal 102 ayat 1 seharusnya 
pasal 99 ayat 1) menyebutkan : efek-efek dan surat- 
surat lain yang berharga (digaris-bawahi oleh penu
lis) ,

d. Pasal 197 ayat 8 H.I.R. menyebutkan : uang-uang tu- 
nai dan surat-surat^yang berharga uang (digaris-ba- 
v/ahi oelh penulis).

Wawancara dengan Pegawai Bank Bali Cabang Tunju- 
ngan Surabaya.

^D^oko Slametf A. Oemar Wongsidiwirjo, dan Samzari 
Boentoro, Pengertian Singkat Tentang Hukum Dagang Khusus 
Surat Berharga Jxlld~T Perihal: Y/eaei~& AksepT 1983, h. 2.

7
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Meski tidak ada perumusan yang jelas tentang surat berhar- 
ga tersebut, namun untuk dapat menentukan apakah suatu su
rat itu termasuk surat berharga dapat dilihat dari krite- 
ria yang melekat pada warkat/surat tersebut, Kriteria yang 
melekat pada surat berharga haruslah mempunyai dua fungsi, 
yaitu :

a. Surat itu adalah surat yang berfungsi seperti uang 
tunai, artinya uang itu dapat dianggap sebagai uang 
tunai untuk pembayaran, umpama dalam transaksi jual 
beli barang-barang dan sebagainya, maupun untuk 
pembayaran dalam pelunasan hutang piutang, Jadi su
rat itu berfungsi sebagai suatu alat bayar (betaal- 
raiddel)*

b* Surat itu dengan mudah dipindah-tangankan. Artinya 
surat ini dengan mudah diberikan kepada orang lain 
untuk diperdagangkan, mungkin ditukar dengan uang 
tunai, mungkin untuk membeli barang-barang lain dan 
eebagainya.
Surat berharga dalam bahasa Belanda disebut !,waar- 

depapieren" yang dibedakan dari suarat-suarat bernilai 
atau disebut juga surat-surat yang berharga yang dalam ba
hasa Belanda disebut "papiren van waarde” dan satu lagl 
yang disebut dengan surat legitimasi (legitimatiepapie-

19

Surat berharga sesuai dengan fungsinya yaitu dapat 
dipindah-tangankan dengan cara yang mudph maka pada umum- 
nya surat berharga mempunyai dua macam kalusula, yaitu 
klausula "kepada pembawa" (aan toonderj dimana cara penga- 
lihannya hanya dengan penyerahan secara fisik (dari tangan

yibid., h. 3.
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ke tangan) dan klausula "kepada pengganti" (aan order) di- 
mana cara pengalihannya darus dengan endossement dari pe- 
nyerahan surat tersebut.^ Para pihak yang selalu terkait 
dengan beredarnya surat berharga di masyarakat adalah "pe- 
narik" (penerbit/trekker), yakni orang atau badan hukum 
yang memberikan surat berharga kepada pihak lain, kemudian 
"tertarik" (betrokkene), yakni pihak bank dan "pembawa" 
(nemer/houder), yakni orang yang menerima surat berharga 
dari pihak penarik.

Dalam bab I telah dikemukakan tentang pengertian 
sertifikat deposito yaitu surat bukti penerimaan kepada 
pembawa yang diterbitkan oleh pihak bank atas sejumlah u- 
ang yang diserahkan kepadanya untuk suatu jangka waktu 
tertentu dengan mendapat bunga sebagai imbalannya serta 
dapat diperjualbelikan dengan mudah. Seorang deposan yang 
ingin mendepositokan uangnya dalam bentuk sertifikat depo
sito, berarti mengadakan perikatan pinjam-meminjam uang 
bersama bank selaku depositoris. Dan sertifikat deposito 
yang diterbitkan oleh depositoris itu adalah bentuk lain 
dari hubungan hukum yang sebelumnya (pinjam-meminjam/hu- 
tang-piutang), serta sebagai alat bukti untuk pembayaran 

kembali pinjaman atau hutang depositoris kepada deposan

20

10Abdulkadir Muhammad, Hukum Pagang Tentang Surat- 
Surat Berharga, cet. II, Alumni, Bandung, 1984, h. 7.
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atau pihak ketiga yang menguasai secara fisik sertifikat 
deposito setelah jangka waktu yang ditentukan telah berak- 
hir. Bilihat dari pengertian tersebut, sertifikat deposito 
mempunyai bentuk suarat atas unjuk yang membawa konsekuen- 
si sertifikat deposito itu dengan mudah dapat dipindah-ta- 
ngankan dalam arti dapat diperjualbelikan secara bebas, 
Berarti dalam hal ini dapat memenuhi fungsi sebagai surat 
berharga yaitu dapat dengan mudah dipindah-tangankan. Te- 
tapi untuk fungsi surat itu adalah seperti uang tunai ar- 
tinya surat itu dapat dianggap sebagai uang tunai untuk 
melakukan pembayaran, umpama dalam transaksi jual beli 
barang-barang dan sebagainya tidak dapat dipenuhi oleh 
sertifikat deposito yang berarti sertifikat deposito ti
dak dapat berfungsi sebagai alat bayar (betaalmiddel) se- 
bab sampai saat ini dalam praktek perdagangan maupun per
bankan tidak pernah terjadi pembayaran dengan sertifikat 
deposito, melainkan pada umumnya sertifikat deposito itu 
dipakai sebagai jaminan untuk suatu pembayaran, dengan ka- 
ta lain hanya digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan 
suatu hutang, Karena sertifikat deposito itu tidak dapat 
memenuhi dua fungsi sebagai surat berharga maka secara a- 
contrario sertifikat deposito itu adalah bukan surat ber
harga, melainkan suarat yang berharga atau disebut juga 
surat yang bernilai meskipun ada penulis yang mengelompok- 
kan sertifikat deposito ke dalam surat berharga, misalnya

21
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H.M.N. Purvrosutjjipto, S.H, dalam bukunya Pengertian Pokok 
Hukum Dagang Indonesia jilid 7 Hukum Surat Berharga,

Dalam sertifikat deposito ini, bank selain sebagai 
penarik juga berfungsi sebagai tertarik dan deposan atau 
pihak ketiga sebagai pembawa,

3. Sertifikat Deposito dan Dasar Hukumnya
Untuk menunjang aktivitas bank maka bank membutuh- 

kan dana yang dihimpun dari masyarakat dan sumber-sumber 
dana tersebut apabila dilihat dari pasivanya, pada umumnya 
terdiri dari giro, tabungan, deposito, modal. Sertifikat 
deposito merupakan salah satu jenis deposito tetapi tidak 
semua bank dapat menerbitkan sertifikat deposito karena 
untuk dapat menerbitkan sertifikat deposito diperlukan 
persyaratan tertentu.
a, Persyaratan Bank Penerbit

Mengenai persyaratan bank penerbit ini diatur dalam 
SK Dir, BI No. 17/44/Kep/Dir tanggal 22 Oktober 1984 dan 
SEBI No, 17/2/UPUM tanggal 22 Oktober 1984, yakni :

1, Bank Umum dan Bank Pernbangunan dapat menerbitkan ■ 
sertifikat depsotio atas unjuk dalam rupiah setelah 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleb.d^n de
ngan persetujuan Direksi Bank Indonesia.

2, Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kesehntan 
bank yang ingin menerbitkan sertifikat deposito, 
dalara 2 {dua; tahun terakhir secara berturut-turut 
taarus sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat.

22

^Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 17/ 
44/JCep/Dir., 22 Oktober 1984.
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Pada saatpengajuan permohonan bank harus mempunyai 
modal sendiri 90% dari jumlah kebutuhan modal atas 
dasar perhitungan capital adecuacy,

3 . Pengajuan permohonan persetujuan penerbitan serti
fikat deposito oleh bank-bank yang berkantor pusat 
di Jakarta disampaikan kepada Bireksi Bank Indone
sia c.q, Kepala Urusan Pasar Uang dan Modal - Jalan 
Kebon Sirih 82-84 Jakarta. Bagi bank-bank yang ber
kantor di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakar
ta Raya dan sekitarnya, permohonan tersebut diaju- 
kan kepada Bireksi Bank Indonesia dan disampaikan 
melalui kantor cabang Bank Indonesia setempat. 
Permohonan persetujuan penerbitan sertifikat depo
sito tersebut disertai dengan :
- Rencana sertifikat depo-ito yang'.akan diterbitkan 
yang meliputi jumlah, pecahan, kantor pembayaran 
dan sistem penerbitan;

- Specimen blanko sertifikat deposito dan penjela- 
san mengenai pengamanan. disertai dengan uraian 
ciri-ciri pokok warkat tersebut.

4 . Persetujuan penerbitan sertifikat deposito yang te
lah diberikan sebelum berlakunya ketentuan ini di- 
nyatakan tetap berlaku, dengan kewajiban untuk rae- 
ngadakan penyesuaian denganpketentuan-ketentuan>
di dalam surat edaran ini,

b, Syarat Penerbitan
Syarat penerbitan sertifikat deposito ini juga di-

atur dalam SK, Bir. BI Mo, 17/44/Kep/Bir tanggal 22 Okto-
ber 1984, yaitu :

1* Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan atas 
unjuk dalam Rupiah oleh Bank Umum dan BankPemba- 
ngunan setelah memenuhi persyaratan yang ditetap- 
kan dan dengan persetujuan Bireksi Bank Indonesia,

2, Jangka waktu sertifikat deposito ditetapkan sendi- 
ri oleh bank penerbit dengan ketentuan tidak kurang 
dari lima belas hari,

3. Warkat sertifikat deposito harus memenuhi persyara
tan sebagai berikut :
3,1, Pada halaman depan sekurang-kurangnya harus 

dicantumkan :

^Surat Edaran Bank Indonesia,' No. 17/2/UPUM, 22 
Oktober 1984,
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- Kata-kata "SERTIFIKAT DEPOSITO" dan "DAPAT 
DIPERDAGANGKAN 11 dalam ukuran besar sehingga 
mudah terlihat;

- Nomor seri dan nomor urut;
- Nama dan tempat kedudukan bank penerbit;
- Nilai nominal dalam Rupiah;
- Tanggal dan tempat penerbit;
- Tingkat bunga atau diskonto;
- Pernyataan bahwa bank mengikat diri untuk 
membayar sejumlah uang tertentu dalara Rupiah 
pada tanggal dan tempat tertentu;

- Tanda-tangan Direksi bank penrbit;
- Tanda tangan pemimpin cabang di tempat ser
tifikat deposito.

3.2. Pada halaman belakang harus dicantumkan klau-
sula yang sekurang-kurangnya raenyatakan bahwa:
- Bank penerbit menjamin sertifikat deposito 
dengan seluruh milik, pendapatan dan piu- 
tangnya;

- Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan 
dan dapat dipindah-tangankan dengan cara pe- 
nyerahan;

- Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu 
atau sesudahnyadengan menyerahkan kembali 
warkat sertifikat deposito yang bersangkutan 
oleh pembawa;

- Bank mengakui bahwa pemegang sertifikat de
posito adalah pemilik yang sah;

- Sertifikat deposito dikeluarkan berdasarkan 
dan tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku 
di nogara Republik Indonesia.

4. Kertas yang digunakan sebagai bahan blanko sertifi
kat deposito hams bermutu tinggi, yang dapat di- 
3impan dan tahan dalam waktu sekurang-kurangnya 
sampai pada saat sertifikat deposito tersebut dalu- 
warsa serta peka terhadap penghapusan baik dengan 
alat penghapus biasa maupun cairan kimia.
Dalam mencetak blanko sertifikat deposito dimaksud 
harus diperhatikan benar unsur-unsur pengamanannya, 
misalanya bentuk tulisan, gambar dasar, tancla air, 
garis quilloche dan sebagainya.

6. Dalam hal terjadi perubahan blanko sertifikat depo- 
sito, bapk yang bersangkutan wajib menyampaikan 
specimen blanko yang baru tersebut kepada Bank In
donesia untuk memperoleh persetujuan.

7* Bank-bank yang telah menerbitkan sertifikat deposi
to sebagaimana ketentuan sebelumnya dapat digunakan 
sampai dengan 12 (duabelae) bulan sejak tanggal 22 
Oktober 1984* Setelah batas waktu yang dimaksud,
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blanko sertifikat deposito yang diterbitkan berda- 
sarkan ketentuan sebelumnya harus dinyatakan tidak 
berlaku lagi. ^

c* Persamaan dan Perbedaan Sertifikat Deposito Dibanding 
Deposito Beriangka (Deposito Biasa)

Yang dimaksud dengan deposito berjangka ini adalah 
simpanan dalam Rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya 
dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian 
antara bank dengan si penyimpan (deposan).1^ Dan atas sim
panan itu diterbitkan bilyet deposito sebagai bukti simpa
nan oleh pihak bank, Bunga atas deposito berjnngka ini di- 
bayar tiap-tiap bulan dihitung dari saat tanggal penyimpa- 
nan,1  ̂Dalam Praktek deposito berjangka ini lebih dikenal 
dengan sebutan deposito biasa (deposito saja) dan tiap- 
tiap bank memberikan nama sendiri-sendiri untuk deposito . 
biasa ini,

Adapun persamaan dan perbedaan sertifikat deposito 
dibanding dengan deposito berjangka adalah sebagai beri~'. 
kut :
No, Deposito Berjangka Sertifikat Denosito
1. Tanpa ijin Whusus dari U,Harus dengan ijin khusus 

Bank Indonesia* dari Bank Indonesia;

13Ibid.
^Simorangkir, O.P., Selnk Beluk Bank Koinersial, 

cet. V, Aksara Persacia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 79.

15Ibid., h, 82
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No. Deposito Ber.iangka
2. Atas nama ; 2.
3. Tidak dapat dipindah- 3. 

tangankan;
4. Tanda bukti penempatan 4* 

bukan merupakan surat 
berharga;

5. Maksimal/besarnya ju- 5. 
mlah tidak terbatas;

6. Suku bunga, diaesuaikan6. 
dengan kebutuhan dan 
keadaan pasar;

7. Bunga dibayarkan seti- 7. 
ap bulan;

B. Dapat dijadikan jamir-.-iQ. 
nan;

9. Bilamana tanda bukti 9. 
hilang cukup melapor 
tertulis kepada bank & 
minta diblokir.

Sertifikat Deposito 
Atas bawa/unjuk;
Dapat dipindahtangankan;

Tanda bukti penempatan bu
kan merupakan surat berhar
ga;
Maksimal simpanan terten- 
tu; 16

Suku bunga disesua.ikan de
ngan kebutuhan dan keadaan

17pasar;
Bunga dibayarkan di muka 
terlebih dulu;
Dapat dijadikan jaminan;

Bilamana tanda bukti hilang
tidak dapat melapor kepada
siapapun (menjadi resiko
sendiri) sehingga tidak da- 

1Spat diblokir.

26

Wawancara dengan Pegav/ai Bank Bali Cabang Tunju- 
ngan Surabaya.

17Ibid.
18Ibid.

1 £>
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4* gateggri Sertifikat Deposito Sebagai Benda Menurut 
Ilukum Benda

Perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga antara 
deposan dan depositoris menyebabkan deposan mempunyai ta- 
gihan atau piutang terhadap depositoris, Piutang ini meru- 
kan bak pribadi deposan terhadap depositoris.

Hak pribadi ini berobyek suatu benda bertubuh, yai
tu sejumlah uang yang dapat ditagih setelah jatuh tempo. 
Jadi hale pribadi ini merupakan tagihan dari hart a kekayaan 
deposan, Cuma penguasaan secara fisik terhadap obyek hak 
masih tertunda, yaitu selama jangka waktu yang ditentukan, 

Balam ketentuan pasal 499 B.W. dapat diketahui pe
ngertian benda yang berasal dari "zaak" dalam bahasa Be- 
landa, yaitu : "Menurut paham undang-undang yang dinamakan
kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak (garis

19bav/ah oleh penulis), yang dapat dikuasai oleh hak milik, 
Bari pengertian ini yang dimaksud benda atau "zaak" raeli- 
puti benda yang bertubuh dan benda tidak bertubuh (benda 
berwujud dan tidak bervmjud), Apakah semua benda tidak 
bertubuh yang berupa hak-hak masuk pengertian benda atau 
”zaak" ? Ternyata benda tidak bertubuh yang termasuk pe
ngertian benda atau ffzaaktt adalah hak-hak pribadi yang 
berobyek benda bertubuh. Bimana hak pribadi tersebut meru-

27

19R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab TJndang- 
Undang Hukum Perdata, cet, XX, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1986, h. 155.
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pakan bagian dari harta kekayaan pemegang hak.^^ Karena 
hak-hak pribadi yang berobyek benda bertubuh ini termasuk 
pehgertian benda atau "saak", maka dapat dibebani hak ke
bendaan.

Selain itu ada pengertian benda bergerak dan benda 
tidak bergerak, yaitu dalam ketentuan pasal 511 

mengkatogorikan bunga dan hak-hak tagihan atau piutang se
bagai benda bergerak. Jadi sertifikat deposito apabila di- 
tinjau dari harta kekayaan deposan merupakan benda tidak 
bertubuh tidak bergerak. Dan apabila dilihak dari sifat 
sertifikat deposito itra sendiri maka sertifikat deposito 
merupakan benda bergerak tak bertubuh berupja piutang atas 
bawa (aan toonder).

Sertifikat deposito adalah benda, oleh sebab itu 
dapat dibebani oleh hak kebendaan, baik hak kebendaan yang
bersifat memberikan kenikmatan, misal memperoleh bunga,

. 21juga hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan,

20Sri Soedewi Mascjchoen Sofwan, Hukum Benda, cet. 
IV, Liberty, Togyakarta, 1981, (selanjutnya disebut Sri 
Soedewi Mas^choen Sofwan I), n. 14-

21 Ibid., h. 29.
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PRAKTEK PELAK.SANAAN SERTIFIKAT DEPOSITO 
SEBAGAI JAMINAN KREDIT

M lPenting Perianjian Jaminan dalam Pemberian Kredit 
Undang-Undang Pokok Perbankan No, 14 Tahun 1967 pa

sal 1-nya menyebutkan bahwa "Bank adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa

opdalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang". Pembe
rian kredit ini merupakan salah satu sumbangan yang dapat 
diberikan oleh bank terhadap kemajuan dalam bidang ekono-̂  
mi, Dari krdit ini masyarakat dapat meluaskrvn usahanya 
atau memenuhi kebutuhannya, tentu saja dengan membayar bu
nga yang merupakan keuntungan dari bank dan pendapatan
bunga dari kredit ini merupakan sumber pendapatan yang do-

23minan jika dibandingkan dengan jasa-jasa bank lainnya.
Di dalam praktek perbankan untuk pemberian kredit 

tersebut harus dianut prinsip yang ditentukan dalam Un
dang-Undang Pokok Perbankan NO, 14 Tahun 1967 pasal 24 a- 
yat 1, yaitu bank tidak memberi kredit tanpa jaminan kepa
da siapapun juga. Adanya jaminan diperlukan bagi pihak 
bank selaku kreditur dalam pemberian kredit ini atas per-

^Undang-Undang Pokok Perbankan No, 14 Tahun 1967.
^/awancara dengan Pegawai Bank Bali Cabang Tunju- 

ngan Surabaya.

BAB III
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timbangan t>ahwa pemberian kredit itu merupakan usaha b*nk 
yang mengandung resiko tinggi yaitu1adanya kemungkinan pi
hak penerima kredit tidak melunasi kredit yang telah dite- 
rimanya beserta bunganya dalam v/aktu yang telah ditentu- 
kan. Penjelasan pasal 24 Undand-Undang Pokok Perbankan No. 
14 Tahun 1967 menyatakan bahwa yang dimaksud jaminan ter
sebut diartikan secara luas yaitu tidak hanya dalam arti 
materiil melainkan juga dalam arti imateriil yakni menge- 
nai watak, kemampuan, modal calon penerima kredit juga 
menjadi pertimbangan dalam menentukan kredit yang akan di
berikan. Berlakunya ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pokok 
Perbankan No. 14 Tahun 1967 tersebut sesuai dengan prinsip 
commanditeringsverbod dalam praktek perbankan "yaitu ada
nya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kre
dit, bank ikut menanggung resiko dari usaha nasabah".?  ̂
Bari prinsip tersebut tercemin bahv/a kredit yang tel^h di
keluarkan atau diberikan oleh bank harus dapat diterima 
kembali dengan adanya jaminan, Jadi dari prinsip tersebut 
terlihat bahwa di dalam perjanjian kredit akan selalu ter- 
kait dengan perjanjian jaminan.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam 
Buku III, Titel V sampai dengan Titel XVIII B.W. tidak di- 
temukan suatu ketentuan dan istilah mengenai perjanjian

30

2^Mgs.-Bdy Putra Tje'Ainan, op.cit,, h. 34.
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kredit. Bahkan di dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Fo. 
14 Tahun 1967 tidak dikenal istilah perjanjian kredit me- 
lainkan Istilah perjanjian kredit ini hanya ditemuknn da
lam Instruksi Pemerintah yang ditujukan pada masyarakat 
bank. Instruksi tersebut diinstruksikan bahv/a dalam mem be- 
rikan kredit dalam bentuk apapun juga, bank-bank wajib 
mempergunakan akad perjanjian kredit. Instruksi itu dimuat 
dalam :

- Instruksi Presidium ICabinet No. 15/10/1966;
- Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/ 
Pemb/1966;

- Surat Edaran Bank Negara Indonesia No. 2/643/UPK/ 
Pemb/1966 teniang Pedoman Kebijaksanaan Di Bidang 
Perkreditan.

Meskipun istilah perjanjian kredit itu tidak terdapat da
lam B.W., tetapi kalau dihubungkan dengan perjanjian-per- 
janjian khusus yang terdapat dalnm Buku III, Titel V - 
XVIII B.W., maka pengertian perjanjian kredit ini identik 
atau mendekati dengan pengertian perjanjian pinjam meng- 
ganti yang diatur dalam Buku III, Titel XIII, mulai pasal 
1754-1769 B.W..

Untuk mengetahui mengenai perjanjian pinjam meng- 
ganti maka definisinya dapat kita ketahtfi pada ketentuan 
pasal 1754 B.W., yaitu "Merupakan suatu persetujuan dengan

2^Mariam Barus Badrulzaman, Per.ian.iian Kredit Bank, 
cet. IV, Alumni, Bandung, 1989, (selanjutnya"ii'sebut Mari- 
am Darus Badrulzaman I), h. 19.

31

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI ... PRAPTIWI



mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain 
suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena 
pemakaian, dengan syarat "bahwa pihak yang belakangan ini 
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan kea- 
daan yang sama pula". Dan Menurut Marhainis Abdul Hay 
dalam bukunya Hukum Perbankan Di Indonesia, hal-hal yang 
mengfiubungkan antara pengertian perjanjian kredit dengan 
perjanjian pinjam mengganti ini antara lain adalah :

1. Perjanjian pinjam mengganti merupakan suatu perjan
jian pinjam meminjam yang bersifat umum yang diatur 
dalam B.V/.. Sedang perjanjian kredit merupakan per
janjian pinjam meminjam yang bersifat khusua karena 
obyeknya hanya berupa uang dan terjadi di dalam du~ 
nia perbankan, sehingga pengaturannya terdapat di 
dalam peraturan perbankan.

2. Perjanjian pinjam mengganti karena mempunyai sifat 
yang umum maka merupakan lex generalis. Sedang per
janjian kredit karena mempunya.i sifat khusus maka 
merupakan lex specialis, oleh karenanya hubungan 
antara kedua perjanjian tersebut akan„berlaku asas 
lex specialis derogat lex generalis.

Dan Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya Perjanjian Kre
dit Bank untuk perjanjian kredit ini memberikan istilah 
"Perjanjian Kredit Bank" guna menunjukkan kekhususan dari 
perjanjian kredit tersebut,

Perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit itu mem- 

punyai peranan yang penting bagi bank selaku kreditur,

32

R. Subekti, dan HI Tjitrosudibio, on* cit,, h.

^Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indone„ 
sia, ji.Lid II, Pradnya Paramita," Jakarta, 1976, h. 14-7.

399.
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yaitu dengan adanya perjanjian jaminan maka kreditur akan 
memperoleh kepastian terhadap pelunasan kembali piutang 
yang diberikan kepada debitur melalui perjanjian kredit. 
Jadi adanya perjanjian jaminan tersebut karena adanya per
janjian kredit karena untiik memperoleh fasilitas kredit 
selalu didahului dengan perjanjian kredit, Hal itu sesuai 
dengan sifat perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan 
sebagai perjanjian yang bersifat asccessoir yaitu senanti-
sa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian 

28pokok, Karena perjanjian jaminan ini bersifat asccessoir 
maka keberadaannya bergantung sepenuhnya pada perjanjian 
pokoknya, Hapusnya perjanjian pokok berakibat hapus pula 
perjanjian asccessoir (tambahan), Dalam hal ini perjanjian 
pokoknya adalah perjanjian kredit dan perjanjian asccesso- 
irnya adalah perjanjian jaminan. Jadi tidak mungkin per
janjian jaminan ini ada tanpa didahului dengan perjanjian 
kredit.

Fungsi dari perjanjian jaminan adalah guna memberi- 
kan hak dan kekuasaan pada bank untuk mendapatkan peluna
san dengan barang-barang jaminan apabila debitur tidak 
membaynr kembali hutangnya pada v/aktu yang telah ditentu- 
kan dalam perjanjian kredit karena dengan perjanjian jami-

28Sri Soedewi Masjchoen Hof wan, Hnkim .Taminnn. T)i 
Indonesia Pokok-Pokok Ilukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan 
, Liberty, Yogyakarta, 1977, (selanjutnya disebut Sri Soe- 
dev/i Masjchoen Soi'wan II), h* 37.
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nan inilah pihak "bank mengikat harta tertentu pihak debi
tur yang dijadikan sebagai barang jaminan untuk sementara 
v/aktu. Jadi dengan adanya perjanjian jaminan ini maka un
tuk sementara waktu kekuasaan debitur atas barang jaminan 
tersebut beralih kepada pihak bnnk (kreditur), Dalnm hal 
ini eesuai dengan pendapat Subekti yang menyatakan :

Memberikan suatu barang dalam jaminan berarti melepas» 
scan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada asanya 
yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindah- 
kan hak milik atas barang itu dengan^eara apapun juga 
(menjual, menukarkan, menghibahkan).

Kekuasaan atas barang jaminan tersebut akan kembali kepada 
debitur setelah memenuhi kewajibannya yaitu membayar hu
tangnya, tetapi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban- 
nya tersebut maka bank (kreditur) berhak meneambil peluna
san dari barang jaminan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa adanya 
perjanjian jaminan itu lebih dibutuhkan oleh pihak bank 
daripada pihak debitur karena seperti yang telah dikemuka- 
kan di muka bahwa dalam perjanjian kredit ini pihak debi- 
turlah yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk melaku- 
kan wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajibannya dan de
ngan perjanjian jaminan inilah pihak bank dapat mengurangi 
resiko yang ditanggungnya yakni apabila debitur melakukan

34

29R. Subekti, Janunan-Jarolnan Untuk Temberian Kre- 
dit Menurut Hukum Indonesia^ ce^ ̂ Tll/ ̂ lnmni, BanHung,
1986, (selanjutnya disebut H, Subevti I), h. 27.
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wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan dari benda ja
minan,

2. Pengikatan Sertifikat Deposito Sebagai Jaminan
Jaminan adalah tanggungan at=>g dipenuhinya kewaji- 

ban dari suatu perikatan pokok,Dari nengertian tersebut 
terlihat bahwa perjanjian jaminan bersifat pelengkap, Per- 
janj^an ini meni"ibuTkan hak jaminan bagi yang menerimanya, 
Adanya hak jaminan ini harus didahului oleh.;suatn perika- 
tan pokok dimana perikatan pokok ini menimbulkan hubungan 
hukum di biding harta kekayaan, yaitu pihak yang satu ber- 
hak atas suatu prestasi dan pihak yang lain v/ajib memenuhi 
prestasi tersebut, Hak jaminan ini beru dilaksanakan jika 
kewajiban pemenuhan prestasi tersebut tidak dilaksanakan, 
Di dalam bab I xeiah dikemukakan bahwa hukum jaminan me
ngenai .dua macam bentuk, yaitu l^mDaga jaminan perorangan 
dan lembaga jaminan kebendaan,

Pengertian jaminan perorangan menurut Subekti ada
lah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) 
dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban 
si berutang (debitor),^ Dari pengertian ini terlihat bah-

^Mariam Darus Badrulzaman, Bab~Bab Tentang Crediet 
Verband, Gadai dan Fiducia, cet. III, alumni,Sanaung,”
1 984, I sela'nJutnya disebut Mariam Darus Badrulgaman II), 
h. 255.

35

Subekti I, op, cit,p h. 15.
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wa jaminan perorangan ini ditujukan pada orang atau badan 
hukum tertentu, artinya adanya jaminan ini hanya dapat di- 
pertahankan terhadap debitur tertentu atas harta kekayaan 
debitur umumnya, Atas jaminan perorangan ini berlaku asas 
kesamaan disamping b«rlaku asas prioritas, artinya pada. 
jaminan perorangan ini terhadap piutang yang terjadi ketnu- 
dian. Kedua piutang itu mempunyai keduduk^n yang sama da
lam, pemenuhan piutang tersebut terhadap harta kekayaan de
bitur.

Hal itu berbeda dengan cin-ciri yang terdapat da
lam hak kebendaan* Jaminan yang bersifat kebendaan adalah 
jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu 
dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap o- 
rang.^ Jaminan kebendaan adalah hak kebendaan yang bersi
fat memberikan jaminan, oleh karenanya jaminan kebendaan 
itu juga memiliki sifat-sifat (ciri-ciri) sebagaimana yang 
dimiliki oleh hak kebendaan yaitu :

1. Dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersi
fat mutlak);

2. Selalu mengikuti bendanya kemanapun benda itu bera- 
da (droit de suite);

3. Mengenai asa prioritas;
4. Mempunyai droit 'de jjseverence (hak istimewa);
5. Dapat diperalihkan.

36

^2Mgs., Edy Putra Tje’Aman, op. cit,, h, 42.
^Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I, op. cit., h. 25.
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Karena ciri-ciri tersebut di atas maka dengan adanya jami
nan kebendaan dalam perjanjian kredit, pihak bank mempu
nyai kedudukan i3timewa terhadap kreditur lainnya meskipun 
jaminan kebendaan tersebut oukan merupakan satu-satunya 
cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk pengamanan kre
dit, ya^tu :

1. Pengamanan dengan jaminan bonafiditas mental;
2, Pengamanan dengan jaminan struktur prosedural*
3* Pengamanan dengan jaminan prestasi yang mendatang;
4. Pengamanan dengan jaminan hak-h^k bernilai ekonomi 

yang sudah ada (hak cipta, konsensi, oktroi, dan 
lain-lain),^
Telah dikemukakan dalam bab pendahuluan bahwa ser

tifikat deposito adalah bukti kepada pembawa ynnp. diter
bitkan oleh bank atas sejumlah uang yang diserahkan kepa- 
danya untuk suatu jangka waktu tertentu dengan mendapat 
bunga sebagai imbalannya serta dapat diperjualbelikan de
ngan mudah. Dan dalam bab II telah dijelaskan pula kedudu- 
kan sertifikat deposito sebagai benda menurut hykum benda, 
yaitu sebagai benda bergerak tak bertubuh berupa piutang 
atas unjuk (aan toonder). Jadi dapat dikatakan disini bah
v/a sertifikat deposito mempunyai nilai ekonomi yakni mem
punyai nilai uang. Nilai ekonomi inilah yang dijadikan ja

minan.
Lembaga jaminan kebendaan dibagi atas :

^A.A. Rachmat M.Z., Tanya Jawab Perkreditan, cet,
I, Kemadja Karya, Bandung, 1987, h. 30,
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1. Lembaga jaminan benda bergerak, yaitu gadai dan fidn- 
cia;

2, Lembaga jaminan benda tetap, yaitu crediet vt-rband clan 
hipotik,

Karena sertifikat deposito merupakan benda bergerak maka 
kemungkinan lembaga jaminan kebendaan yang digunakan ada
lah gadai dan i’iducia,

Lembaga jaminan gadai diatur di dalam Buku II, Bab 
XX, pasal 1130 - 1161 B.W.. Lembaga jaminan gadai memberi
kan hak gadai kepada pemegangnya dan menurut pasal 1150 

B.W., hak gadai adalah :
Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seo- ■ 
rang berhutang atau orang loin atas namanya, dan mem
berikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk me- 
ngambil pelunasan dari barang tersebut secara didahu- 
lukan daripada orang-orang berpiutang lainnya? dengan 
kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 
biaya yang dikeluarkan untuk menyela’matkannya setelah 
barang,itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didafru- 
lukan.

Hak gadai ini dapat dibebankan pnda semua benda bergerak 
baik bertubuh ataupun tidak bertubuh. Mengenai cara membe- 
bankan hak: gadai atas benda bergerak bertubuh dan tidak 
bertubuh ada perbedaannya, Khusus mengenai cara membeban- 
kan hak gadai pada benda bergerak tidak bertubuh berupa 
piutang atas unjuk dapat dilihat pada pasal 1152 ayat 1

38

Subekti, c*an R. Tjitrosudibio, op. cit.» h.
271.
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B.W. , yaitu :
Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang- 
piutang bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai 
dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke- 
■tiga, tgn^ang siapa telah disetujui oleh kedua belah 
pihak.

Adanya penyerahan nyata atas piutang-piutang atas nama se
bagai jaminan gadai ini merupakan ciri khusus dari lembaga 
jaminan gadai yang menimbulkan sifat kebendaan. Rasio dari 
penyerahan nyata atau penguasaan barang jaminan kepada pe- 
me^ang gadai adalah sebagai publikasi untuk umum, bahwa
hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada

37pemegang gadai. ' Hal itu berbeda dengan lembaga jaminan 
fiducia dimana untuk lembaga jaminan fiducia ini yang di
serahkan sebagai jaminan adalah hak milik atas barang ja
minan dan barang itu sendiri masih tetap dalam penguasaan 
debitur. Jadi dalam lembaga jaminan fiducia ini tidak ada 
penerahan nyata sebagaimana halnya dalam gadai.

Sertifikat deposito adalah benda bergerak tak ber- 
tubuh yang berupa piutang atas unjuk maka apabila dijadi
kan jaminan harus ada penyerahan nyata atas sertifikat de
posito tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 
1152 ayat 2 B.W. seperti tersebut di atas. Jadi diantara 
kedua lembaga jaminan kebendaan untuk benda. bergerak yang

39

^R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, op. cit,, h. 57,
Mariam Darus Badrulzam.in II, op. cit., h. 57*7
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mungkin untuk digunakan adalah lembaga jaminan gadai.
Adapun prosedur pelaksanaan sertifikat deposito se- 

bagai jaminan dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai 
berikut, Pertama-tama calon deb:;.tur membuat suarat permo
honan fasilitas kredit dan surat permohonan ini biasanya 
sudah disediakan oleh pihak bank demikian juga dengan Bank 
Bali, calon debitur tinggal mengisi formulir tersebut. Ca- 
lon debitur ini bisa perorangan atau perusahaan, bisa te
lah menjadi nasabah bank pemberi kredit atau belum. Bank 
Bali untuk mengetahui dan meyakinkan akan kemampuan calon 
debitur dalam pengembalian kreditnya ada beberapa hal yang 
diperhatikannya, yaitu :

Untuk calon debitur peraeorangan perlu diperhatikan :
- Indentitas calon debitur (K.T.P., Paspor);
- Status calon debitur;
- Kecakapan dalam melakukan tindakan hukum.
Untuk calon debitur perusahaan perlu diperhatikan ;
- Akte pendirian & anggaran dasar perusahaan beserta 
perub hab -p e rub ahannya;

- Surat penetapan/keputusan dari Henteri Kebakiman RI;
- Surat pendaftaran dari pengadilan negeri setempat;^ 
(jika Berita Negara-nya sudah keluar maka tiga butir 
di atas tidak diperlukan lagi),

- Berita acara pengangkatan/perubahan Bireksi;
- Nomor pokok wajib pajak, untuk debitur yang menda- 
patican fasilitas kredit di atas Rp* 10 juta;

- Surat Ijin Perdagangan ( S.I.U.P );
- tanda Baftar Usaha (T.D.U.);
- ldentitas pihak yang mewakili perusahaan;
- »'3urgt persetujuan Komisaris, apabila itu sebuah

40

^/awancara dengan Pegawai Bagian Kredit Bank Bali 
Cabang Tunjungan Surabaya.
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Setelah surat permohonan itu diisi maka surat permohonan 
itu akan dievaluasi oleh bagian marketing untuk diproses 
lebih lanjut, Evaluasi surat permohonan itu mencakup sya- 
rat-syarat yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh calon debi
tur, yaitu :

- Ijin Usaha : S.I.U.P dan surat ijin lainnya;
- Identitas : K.T.P. / S.I.M. / Paspor;
- Badan Usaha : Perorangan / PT / C,V;
- Akte-akte pendirian berikut perubahan-perubahannya 
untuk badan hukum;

- N.P.Vf.P.
- Jaminan
- laporan keuansgn dipersyaratkan untuk kredit diatas 
Rp. 200 juta*

Tahap selanjutnya adalah pihak bank menganalisa dan mem- 
pertimbangkan dalam forum rapat kredit Komite Cabang apa- 
kah permohonan itu dapat diterima atau tidak, Di Bank Bali 
apabila nilai kredit di atas Rp. 25 juta maka menjadi we- 
wenang Kantor Pusat. Apabila permohonan itu disetu jui/di- 
kabulkan maka Cabang akan membuat surat pemberitahuan ke
pada calon debitur yang isinya memuat syarat-syarat dan 
kondisi-kondisi dimana telah dibicarakan sebelumnya seba-> 
gai tanda persetu^uan suatu kredit baru atau dibuat surat 
penolakan apabila permohonan itu ditolak, Untuk kredit 
yang menjadi wewenang Kantor Pusat maka pemberitahuan ke-» 

pada calon debitur apakah permohonannya ditolak atau dika- 
bulkan menunggu setelah mendapat konfirmasi secara tertu-

41
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lis dari Kantor Pusat.
Setelah permohonan disetujui maka tahap selanjutnya

adalah dipersiapkan pengikatan perjanjian kredit dengan 
jaminan sertifikat deposito. Pelaksanaan pengikatan terha
dap benda jaminan ini (dalam hal ini sertifikat deposito) 
dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian pemberian ja
minan kredit oleh calon debitur kepada bank. Perjanjian 
pemberian jaminan ini dilakukan setelah perjanjian pembe
rian kredit lebih dahulu dilakukan antara calon debitur 
dengan bank. Dan dalam praktek kedua perjanjian itu ditu- 
angkan dalam satu formulir, sehingga penandatanganan per
janjian Credit..itu bersamaan dengan penandatanganan per
janjian jaminan dengan diikuti penyerahan sertifikat depo
sito dari debitur kepada bank. Dengan ditandatanganinya 
perjanjian kredit oleh calon debitur berarti telah terjadi 
kesepakatan antara debitur dengan bank mengenai isi per
janjian Kreait tersebut dan persetujuan itu raenircl'ulkan 
rerikatan bagi kedua belah pihak, yaitu melaksanakan isi 
perjanjian tersebut, misalnya. kewajiban bank untuk segera 
merealisasikan kredit yang diberikan sebab dengan ditanda- 
tanganinya perjanjian kredit, debitur tidak akan dapat me
lakukan penarikan kredit apabila tidak ada pernyataan dari 
bank bahwa debitur sudah diperbolehkan untuk menarik kre- 
ditnya (mencairkan kreditnya)* Dan kewajiban debitur untuk 
melaksanakan isi perjanjian kredit yang dituangkan dalam
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akta perjanjian kredit, salah gatunya adalah membayar kern- 
hali pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
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UPAYA HUKUM KREDITUR JIKA 
DEBITUR WANPRESTASI

1. Tindakan Pengamanan Kredit
"Bilaman debitur tidak dapat memenuhi/melaksanakan 

kewajibannya dan tidak dapat menyandarkan hal tersebut pa
da overmacht/force majeur, sehingga ia berbuat onrechmatig 
maka terdapat wanprestatie",^ Wanprestasi seorang debitur 
ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan- 
nya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak se
bagaimana dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu-yang menurut perjanjian tidak bo- 

leh dilakukannya,
Dengan adanya wanprestasi ini maka ada kemungkinan akan 
menimbulkan kerugian pada pihak kreditur, sehingga debitur 
dapat diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman akibat 
wanprestasi yang dilakukannya. Hukuman atau sanksi yang 
dapat diterapkan kepada debitur tersebut dapat berupa em
pat macam :

Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kredi-

BAB IV

^R. Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Po-r 
han, Hukum Perikatan. cet. II, Bina Ilmu, Surabaya, 19^4,
h. 11TI

^1R. Subekti, Hukum Perjanjian, cet. VII, Interma.sa. 
, Jakarta,‘1983, (selanjutnya disebut R#.Subekti II), h.26.
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tur atau dengan singkat dinamakan ganti ru- 
gi;

Kedua : pembatalan perjanjian dengan singkat dinama
kan pemecahan perjanjian;

Ketiga : peralihan resiko;
Keempat : membayar biaya perkara,.kalau sampai diper- 

karakan di depan hakim*
Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu atau 

untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka debitur dianggap 
lalai dengan lewatnya waktu.yang telah ditentukan untuk 
menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan. Hal 
ini terdapat dalam pasal 1243 B.W. yang menyatakan : "Bah
wa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur 
dinyatakan in gebreke (lalai) Sebelum debitur dinyata- 
kan wanprestasi, pelaksanaan prestasi oleh debitur ini ha
rus ditagih lebih dahulu* Jadi kepada debitur ini harus 
diperingatkan terlebih dahulu bahwa kreditur menghendaki 
pelaksanaan perjanjian oleh debitur. Sebenarnya somasi ini 
perlu diberikan kepada debitur jika kreditur mengetahui 
bahwa debitur itu sebenarnya beritikad baik terhadap kre
ditur, hanya karena suatu hal mengakibatkan debitur lalai 
melaksanakan prestasi^yang telah dijanjikannya, Namun apa
bila debitur itu beritikad buruk maka kreditur tidak perlu 
lagi memberikan somasi tersebut. Somasi itu perlu dilaku
kan pada kesalahan-kesalahan karena itikad baik'(te goed-

42Ibid.

45

Soetojo Prawirohamidjojo, dan Marthalena Po- 
han, on, cit*. h. 29.
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er trouw) dan somasi tidak diperlukan apabila ada itikad 
buruk (te kwader trouw) . 44

Mengenai tuntutan yang akan dilakukan oleh kreditur 
dengan adanya wanprestasi ini, kreditur dapat memilih tun
tutan yang akan diajukan kepada debitur sesuai dengan ke
tentuan pasal 1267 B.W., yaitu sebagai berikut :

1. pemenuhan perjanjian;
2. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. gantu rugi saja;
4. pemhatalan perjanjian;
5.' pembatalan disertai dengan ganti rugi.

Dalam memberikan fasilitas kredit pihak bank selaku kredi
tur telah merapertimbangkan segala kemungkinan yang dapat 
merugikan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Seperti 
yang telah saya kemukakan dalam bab III ada beberapa jalan 
yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk pengamanan kre
dit yang diberikan kepada debitur, yaitu :
- Fengamanan dengan jalan bonafiditas mental;
- Pengamanan dengan jaminan struktur prosedural;
- Pengamanan dengan jaminan prestari yang mendatang;
- Pengamanan dengan jaminan hak milik kebendaan riil;
- Pengamanan dengan jaminan hak-hak bernxlai ekonomis yang 
sudah (hak cipta, konsensi, oktroi, dan lain-lain).

Diantara beberapa macam pengamanan tersebut yang mempunyai

44Ibid., h. 53. 
4 R̂. Subekti II, on. cit., h. 53-
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resiko paling kecil adalah pengamanan dengan jaminan hak 
milik kebendaan, Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 24 

ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan No, 14 Tahun 1967.
Pada jaminan kredit yang berupa sertifikat depo

sit o, debitur (penerima kredit) dapat melakukan wanpresta
si berupa :
1, Tidak membayar bunga kredit yang telah ditentukan dalam 

perjanjian,
2. Tidak melunasi keseluruhan atau sebagian hutangnya pada 

v/aktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.
Terhadap jaminan sertifikat deposito dalam perjanjian kre
dit ini maka pihak Bank Bali akan meraeriksa dan meneliti 
keabsahan sertifikat deposito yang dilakukan oleh. Seksi 
Hukum, Untuk mengetahui keabsahan sertifikat deposito itu 
maka akan dianalisa mengenai syarat-syarat yang harus di- 
penuhi oleh sertifikat deposito sebagaimana yang diuraikan 
dalam bab II tentang syarat penerbitan sertifikat deposi
to. Dan untuk lebih menegaskan tentang keabsahan sertifi
kat deposito itu maka pihak bank pemberi ktedit dapat me- 
ngadakan hubungan dengan bank penerbit apabila sertifikat 
deposito yang dijadikan jaminan itu diterbitkan oleh bank 
lain, Hubungan dengan bank penerbit dilakukan dalam hal 
bank pemberi kredit meminta konfirmasi bahwa sertifikat 
deposito itu_benar-benar diterbitkan oleh bank yang ber- 
sangkutan, bukan sertifikat deposito palsu/fiktif,
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Berbeda dengan bilyet deposito apabila dijadikan 
jaminan kredit dalam suatu perjanjian kredit, yaitu debi
tur harus membuat surat kuasa pencairan deposito disamping 
dilakukan pemblokiran terhadap pencairan bilyet deposito 
yang dijadikan jaminan kredit. Hal'.itu perlu dilakukan un
tuk menghindari itikad buruk debitur, yaitu agar debitur 
tidak menyatakan kepada bank penerbit bilyet deposito bah
wa bilyet deposito miliknya hilang dan minta dibuatkan 
bukti bilyet deposito yang baru, padahal atas bilyet depo
sito yang dinyatakan hilang itu dijadikan jaminan. Apabila 
telah diterbitkan bilyet deposito yang baru sebagai -oeng- 
ganti bilyet deposito yang hilang maka bilyet deposito 
yang dinyatakan hilang itu tidak berlaku lagi, Bila demi-.. 
kian maka bank pemberi kredit akan rugi karena bilyet de- 
pcsito yang dijadikan jaminan kredit tidak mempunyai nilai 
uang lagi. Surat kuasa pencairan itu tidak diperlukan bagi 
sertifikat deposito apabila dijadikan jaminan kredit kare
na sertifkat deposito ini merupakan surat atas unjuk/bawa 
sehingga siapa yang menguasai secara nyata dialah yang 
berhak. Tetapi kadangkala ada juga bank yang menghendaki 
dibuatnya surat kuasa pencairan tersebut dengan maksud 
bahwa bank pemberi kredit menguasai secara sah sertifikat 
deposito tersebut,4^

4 8

^Slariam Darus Badrulzaman II, op* ctt._, h, 70
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2. Pelaksanaan Pelunasan Piutang Debitur
Sebagaimana telah diketahui usaha pokok bank adalah 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembaya
ran dan peredaran uang, Sumber pendapatan yang paling uta- 
ma bagi bank adalah berasal dari bunga atas kredit. Oleh 
karena itu tindakan pengamanan atas yang diberikan kepada 
para debitur sangat diperlukan.

Salah satu tindakan pengamanan yang dilakukan oleh 
pihak bank adalah dengan mengadakan perjanjian jaminan da
lam setiap perjanjian kredit. Sebagaimana diketahui per
janjian jaminan ini adalah bersifat asccessoir (tambahan) 
yang bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokoknya, Apa
bila perjanjian pokok berakhir maka berakhir pula perjan
jian tambahannya. Jadi apabila perjanjian pinjam meminjara 
uang yang merupakan perjanjian pokok itu berakhir maka 
berakhir pula perjanjian jaminannya dan benda jaminan kem- 
bali ke dalam kekuasaan pemiliknya, Demikian juga dengan 
perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat deposito, apa
bila debitur telah membayar kembali pinjamannya dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dituangkan 
dalam akta perjanjian kredit maka debitur berhak menerima 
kembali sertifikat deposito yang dijadikan jaminan.

Dalam lembaga jaminan gadai apabila pemberi gadai 
melakukan wanprestasi setelah tenggang waktu yang ditentu
kan lampau, pemegang gadai berhak menjual oenda gadai un-
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tuk mendapatkan pelunasan piutang debitur beserta hunga- 
nya. Hak tersebut yang lebih dikenal dengan parate ekseku- 
si (menjual dengan kekuasaan sendiri) dan hak ini tiinbul/ 
lahir demi hukum bukan karena secara tegas diperjanjikan 
tetapi berlakunya hak ini dapat disimpangi yaitu para pi
hak dapat memperjanjikan lain. Hal itu sesuai dengan ke
tentuan pasal 1155 ayat 1 B.W* dan pasal tersebut juga me- 
nentukan bahwa hak menjual dengan kekuasaan sendiri itu 
harus didahului dengan memberikan peringatan/sommatie ke
pada pemberi gadai supaya melunasi piutangnya serta penju- 
alan benda gadai itu dilakukan di muka umum, menurut ke- 
biasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim 
berlaku,4^

Untuk pelunasan piutang debitur yang melakuksn v/an- 
prestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan serti
fikat deposito, bank tidak menjual sertifikat deposito itu 
di muka umum, cukup mencairkan sertifikat deposito dnn me- 
ngambil pelunasan atas piutang .debitur ditambah bunga yang 
harus dibayar oleh debitur, Penjualan di muka umum itu ti
dak dilakukan oleh pihak bank karena pada umumnya penjual
an di muka umum itu memberikan hasil yang kurang mengun- 
tungkan (tidak memberikan hasil yang setinggi-tingginya) 
sebab ada biaya penjualan yang harus ditanggung dan diam-

^R. Subekti, dan R. Tji.trosudibio, op* cit*, h,
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bilkan dari hasil penjualan, Karena hasil yang tidak mak- 
simum tersebut maka bank akan menjual sertifikat deposito 
secara dibawah tangan untuk mendapatkan hasil yang maksi- 
mum dengan persetujuan pemberi gadai* Menjual sertifikat 
deposito secara dibawah tangan ini dilakukan bank apabila 
karena sesuatu halt, misal jatuh tempo sertifikat deposito 
masih lama sehingga sertifikat deposito itu tidak dapat 
dicairkan sedangkan bank aangat membutuhkan dana tersebut 
dalam waktu yang mendesak. Pada umumnya bank lebih senang 
mencairkan sertifikat deposito daripada menjualnya. Apabi
la dari hasil pencairan ataupun penjualan sertifikat depo
sito itu eetelah digunnkan untuk melunasi piutang debitur 
masih terdapat sisa maka kewajiban bank untuk mengembali- 
kan sisa tersebut kepada debitur. Tetapi apabila kurang 
maka bank masih tetap mempunyai hak untuk menagih kepada 
debitur.
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BAB V 
PENUTUP

1. KesimmtIan
Setelah menguraikan pembahasan wa»alah pada bab-bab 

sebeluranya, raaka pada bagian akhir skripsi ini saya akan 
memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang dapnt saya 
kemukakan adalah :
1. Sertifikat deposito adalah bukti simpanan uang denosan 

di bank. Pan hubungan yang ada an.tara deposan dengan 
bank (depositoris) adalah hubungan pinjam-meminjnm uang 
dengan bunga antara deposan selaku kreditur dengan bank 
selaku debiitur. Atas bukti sertifikat deposito itu bu- 
kan merupakan surat berharga karena tidak dapat metnenu- 
hi fungsi seperti uang tunai seperti yang disyaratkan 
sebagai surat berharga, melainkan sebagai purat yang 
berharga / surat yang bernilai,

2. Sertifikat deposito merupakan oenaa bergerak tak bertu- 
buh berupa piutang atas unjuk dapat dijadikan benda ja~ 
minan dan mengguna.kan lembaga jaminan gadai untuk me- 
ngikatnya karena merupakan piutang atas unjuk maka di~ 
perlukan penyerahan nyata seperti yang disyaratkan da
lam lembaga jaminan gadai.

3. Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi terhadap
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perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat deposito, 
bank mengambil pelunasan dengan jalan mencairkan ser
tifikat deposito tersebut atau menjual secara di bawah 
tangan dengan persetujuan debitur,

2, Saran
Beberapa saran yang dapat saya kemukakan dalam pe

nulisan skripsi ini adalah :
1. Masyarakat secara umum lebih mengenai deposito berjang- 

ka biasa daripada sertifikat deposito padahal sertifir
■■ kat deposito lebih mempunyai kelebihan dibanding depo
sito berjangka biasa, Oleh karena itu bank seharusnya 
lebih, memperkenalkan sertifikat deposito ini agar umum
lebih mengetahui tentang sertifikat deposito dan mempu-

' \
nyai alternatif lain dalam menyimpan uangnya.

2. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan sertifikat 
deposito ini hendaknya benar-bensr melakukan penelitian 
tentang keabsahan sertifikat deposito yaitu mengadakan 
hubungan/kerja sama dengan pihak bank penerbit apabila 
sertifikat deposito itu diterbitkan oleh.bank lain,

3. Pelunasan piutang debitur yang melakukan wanprestasi 
hendaknya memperhatikan itikad baik debitur sebagai 
upaya pelayanan bank yang baik.
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DIREKSI
B A N K  I N D O N E SI A
No. 17/44/KEP/D1K

S U R A T  K E P U T U S A N  
D I R E K S I  B A N K  IN D O N ESI A  

t e n t a n g
PE N E R B IT A N  S E R T I F I K A T  DE P O S IT O  

OLEH BANK UMUM D A N  BANK P E M B A N C U N A N

D I R E K S I  B A N K  IN D O N ESI A

Menimbang : a. b a h w a  d a la m  rangka  m e n u n ja n e  usaha pen. -e rahan  
da n a  m a s y a ra k a t  oleh  p e rba nk an .  t l i p a n d a r ?  per lu 
a d a n y a  sarana  t a m b a h a n  bagi bank-bank  u m m n  
d a n  bank-ba nk  p c m b a n g u n a n ;

b. b a h w a  oleh k a r e n a  itu perlu d i t c ta p k an  ke t . ’n t u a n  
te n ta n g  p e n e r b i t a n  Ser ti f ikat  Depos i to  dalan Sura t  
K e p u t u s a n  Direks i  Bank Indonesia ;

Mcnginga t : U n d a n g - U n d a n g  No.  14 t ahu n  1967 te n ta ng  i ’ok o k -  
P o k o k  P e r b a n k a n  (L em b ara n  Negara  Rcpufciik In
d one s ia  l a h u n  1967 No.  34,  T a m b a h a n  Len baran  
Negara  No.  2 8 4 2 ) .

2. U n d a n g - U n d a n g  No.  13 lahun  1968 ten tang Bank 
Sent ra l  ( L e m b a r a n  Negara Rcpubl ik  Indones ia  t a 
h u n  196S N o .  6 3 ,  T a m b a h a n  L e m b a ra n  Nega a No.  
2865) .

Memperr i2 likan: Kepu tusan  R a p a t  Direksi  Bank Indones ia  tang] al 10 
O k to b e r  1984  ................................................................................

M E M U T U S K A N  :

M cn e ta p k an  : S U R A T  K E P U T U S A N  D IREKSI  BA NK IN DON SSIA 
T E N T A N G  P E N E R B I T A N  S E R T I F I K A T  D E PO  5ITO 
OLEH B A N K  U M U M  DAN BANK P E M B A N G U  ntAN

Pasal 1
Sertifikat D e p o s i t o  h a n y a  dapa t  d i te rb i tk an  a t a .  un* 
j u t  da t em  R u p i a h  o le h  bank u m u m  dan bank  >eni-
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b a ng unan  setelah m e m e n u h i  pcrsy; ratan v a n s  dite- 
t a p k a n  oleh  d a n  dengan persetujuar  Direksi Bank In
donesia.

Pasal 2
Bank sebaga imana  d imaksud  dalam jasal 1 Surat  K.e- 
p m u s a n  ini dapa t  me nc ta pk an  sent ir* t ingkat  bunga 
a iau  d i s k o n t o  Serl i fika t Deposi to 'ang d i te rbi tkan-  
nya.

Pasal 3
Jangka  w a k t u  Sert i f ika t Deposito d te ta pka n  sendiri 
oleh ba n k  pene rb i t ,  dengan ketenti/an t idak kurang 
dari  15 (lima beUis) hari.

Pasal 4
Bank Penerb i t  men jamin  pelunasan Sert ifikat  D e p o  
silo yang  d i te rb i l k a n n y a  scsuai dene jn jangka ^ . ik tu  
yang te lah d i te tapkan .

Pasal 5
Bank d a p a t  memii ik]  Sert ifikat  De f^s i to  yang diter- 
b i lkan  oleh bank  b i n  dalam jur*.ilat \ s n g  lidak •me* 
lebihi  1Vi % ( tu ju h  selengah perserafuj.) dari  jumteh  
p in jaman  y ang  d iber ikannya .

Pasal 6
Dengan b e r l a k u n y a  Sura t Kepuiusan ini, ma ka  perse- 
tujuan  p ene rb i ta n  Sert if ikat  Deposito yang U’h h  di
ber ikan se be lu m nv a  tc tap  bcrlaku. d in gan  kev-ajiban 
u n t u k  m e n g a d a k a n  penvesuaian deng in keiemu.in-kc- 
te n t u a n  da la m  Sura t  Keputusan  ini.

Pasal 7
K e t e n t u a n  pe laksanaan  Surat  Keput* san ini diarur  le
bih lan ju t  da lam Sura t Edaran Bank Indonesia.
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Pa; i1 8
Sura t  K e p u t u s a n  ini mu la  ber laku  pa da  tanggaf d i tc 
tapkan .

DitetapV in di : J a k a r ta
Pada t a r  ;gai : 22  O k t o b e r  ! 9 8 4

DJ R E K S I  
B, vNK I N D O N E S I A

Suj i tno  5 i swow idag do Binhadi

U PU M/PP U
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BANK INDONESIA

SF:No.  ) 7 /2 /U P U M  Jakar ta ,  22 O k l o b e r  1984

S U R ;  T  ED A R A N  
kepada

SEMUA BANK UMUM DAN BANK P E M B A N C l ' N A N  
DI INDONESI A

Perihal : Pene rb i t an  Sert fikat Depos i to  oleh bank umorr,  dan 
bank  p e m b a n g u  ian

Bersama ini kami  sampaikan  Sura t Kepu tus an  Direksi Bank In do 
nesia No. 17 /44/K F.P/D JR tenangga)  22 O k to b e r  1984 ten tan g  pener-  
bi ian Sert i fikat  Depos i to  oleh bank  u m u m  dan bank pcmbangimar . .

Sehubungiin dengan  itu, kami  k em ukaka n  penjelasan syarat-syarar  
t ambahan  da n  k e t e n t u a n - k e t e m u a n  pelaksanaannya  sebagai ber iku t  :

1. Bank d a p a t  m en e rb i tk an  Sert if ikat  Deposi to  atas uniutc hany a  
dalam R up iah  setclah n r n d a p a t  persetujuan d a n  Direksi Bank 
Indonesia.

2. Berdasarkan peniJaian Bai k Indones ia,  ke&ehatan bank var.z ingin 
me ne rb i tk an  Ser t i f ika t  Eepos i to .  dalam 2 (dua )  ta h u n  te rakhi r  
secara be r tu ru t - tu ru t  h a n s  seku ' in g- ku ra ngny a  tergolonc  c u k u p  
sehat.
Pada saal pcngajuan p e r n o h o n a n  bank harus m c m p u n \a s  m o d a l  
sendiri 90%  dari jum lah  . .e b u iu h j i i  m o d i !  alas ds>jr pcrh irungan  
capital adequacy .

3. Jangka  w a k t u  Sert i f ika t  Depos ito  d i te ta pkan  sendiri  oleh bank  
penerbi t  dengan  kc ten tu . in  t idak kurang dari  15 OimabeUs)  hari.

4. Warkat Ser t i f ikat  Depos i to  harus me m enu hi  per>>3ratan sebagai 
ber ikut  :
4.1. Pada  ha i aman  depan  sekurang-kurangnya  ha m s d i c a n m r n k a n :

a. Kata-ka ta ’’S E R T I F I K A T  D E P O S I T O "  da n  " D A P A T  
D I P E R D A G A N G  CAN” dalam u k u r a n  besar  sehingga 
m u d a h  ter lihat ;

b. N o m o r  seri dan n j m o r  urut ;
c. N a m a d a n  te m p a  k ed u d u k a n  bank penerbi t ;
d. Nilai  nom in a l  dal im Rupiah :
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e. Tanggal  d a n  t e m p a t  penerbi t ;
f. T ing ka t  bunga  a tau  d i skonto ;
g. P cr ny a t aan  b ah w a  bank  mengika t  diri u n t u k  memba>v * sc- 

j u m la h  uang  te r t e n t u  dalam Rupiah  pada  tanggal dan  em- 
pa t  t e r te n tu .

h. T a ndat angan  Direksi  b an k  penerbi t ;
i. T a nd a ta nga n  p e m i m p i n  cabang di t e m p a t  Sert i f ikat  D po- 

silo d i te rb i tkan .
4.2.  Pada ha la man be lakang  harus  d ic an tu rn ka n  klausula > ang

sekurang-kurangnya  m e n y a ta k a n  bahw a :
a. Bank penerb i t  m en jam in  Sert i f ika t D epos i to  denzan  

scluruh milik,  p e n d a p a t a n  dan p iu langnya;
b. Ser ti fikat  D e p o s i l o  d a p a t  diperjualbe likan da n  dapa t  dipin- 

d a h tang ank an  dengan  cara penyerahan;
c. Pelunasan d i la kukan  pada  tanggal j a t u h  w a k tu  atau s«su- 

dahny a  dengan  m e n y e r a h k a n  kembali  wa rka t  Ser ti f icai  
Deposi to  yang  be rsan gk ut an  oleh pembawa ;

d. Bank mcngakui  b ah w a  pemegang Ser t i f ika t  Dopes to 
adalah pemi l ik yang  sah;

e. Sert i f ikat  D ep os i to  d ike luarkan  be rdasarkan  dan  tund  ik 
kepada  U n d ang -U ndan g  yang  berlaku di negara Rcp u b  ik 
Indonesia.

Kertas yang d iguna kan  sebagai bahan  b la nko  Ser ti f ikat  Depos  ;o 
harus  b e rm u tu  tinggi, yang  d a p a t  d i s impan dan tahan  da lam waktu  
sekurang-kurangnya  sampai  pada  saat Ser t i f ikat  Depos i to  terseb j t 
daluwarsa  serta peka  te rh a d a p  penghapusa n  baik dengan  a b t  
peng ha pu s  biasa m a u p u n  cairan kimia.
Dalam mence tak  b l a n k o  Sert i f ika t  Depos i to  d i ma ksud  harus  diper- 
h a t ik an  benar  unsu r -un su r  p e n g am ana nny a .  sehingga perlu dici,'>- 
t akan  ciri-ciri pen g a m a n a n n y a ,  misa lnya  b e n t u k  tul isan,  gamb.ir  
dasar ,  t anda  air, garis qu i l loche  dan  sebagainya.
Dalam hal terjadi p e r u b a h a n  b la nk o  Ser t i f ika t  Depos i to ,  b a r k  
yang  bersangkutan  waj ib m e n y a m p a i k a n  spec imen b l an ko  yar  y; 
baru  tersebut  kepada  Ba nk  Indonesia  u n tu k  m e m pe ro le h  perset i  - 
ju an .

Pengajuan p e rm o h o n a n  per se tu ju an  pene rb i tan  Ser t i f ika t  Depos i t  :> 
o le h  bank-bank  yang  b e r k a n t o r  pusa t  di J aka r ta  d i s a m p a i k a i
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kepada Direksi Ba nk Indonesia  c.q.  Kepala Urusm Pasai Uang dan  
Modal -  Jalan  K e b o n  Sirih 82-84 Jakar ta .  Bagi bank-bank  yang  
he rk an to r  pusat  di luar wilayah Dnerah Khusus  I bu ko ta
Jakar ta  R a v a  da n  sek i ta rnya ,  p e r m o h o n a n  te sebut  d ia jukan  
kepada  Direksi  Bank Indonesia  dan disampaikar  melalui  k a n to r  
cabang Ba nk  Indones ia  se te m p a t .  P e r m o h o n a n  pcrsefu juan  pener-  
bi tan Sert i f ika t  Depos i to  te rsebut  disertai  dengan

a. R en cana  Sert i f ikat  Depos i to  yang  akan di te r  u tk an  yang me- 
l iputi  j u m la h .  pecalian.  k a n t o r  pem baya ran  dai sislem penerbi-  
tan:

b. Spe c ime n b lanko  Sert if ika t Depos i to  dan penjelason mengenai  
pen g a m a n a n n v a  disertai  dengan  uraian ciri-ciii p o k o k  wnrka t  
ter sebut .

Perlu d ilegaskan b a h w a  perse tu j uan  pene rb i tan  Se l if ikat  Depos i to  
yang te lah d ib er ika n  s ebe lu m ber l akunya  k e t e n t i u n  ini d in v a ta k a n  
te tap berlaku .  den g an  kewaj iban  u n tu k  mengada ;an penyesua iun  
dencan k e t e n t u a n - k e l e n t u a n  di  da lam surat edaran ini.

10. Bank-bank vans  telah m ene rb i t ka n  Sert if ikat  Ce po s i to  sebacai- 
mana  d im a k s u d  da lam b u t i r  9  surat  edaran ini. < apat mengguna- 
kan b l a n k o  Ser t i f ika t  D epos i to  tersebut  sampai  ie n c a n  12 fdua- 
belas) b u l an  sejak tanggal  be r la kun ya  surat edarai  ini. Se te lah  ba- 
tas w ak tu  d im a k s u d ,  m a k a  blarvko-blanko Sert if tk;  t D epos i to  yang 
d i te rb i tk an  berdasarkan  k e t e n t u a n  sebe lumny a  ha -us d i n y a t a k a n  
tidak ber laku  lagi

U .  Bank d a p a t  memi l ik i  Ser t i f ika t  Deposi to  yang d i te rb i tkan  oleh 
bank  lain,  yang j u m l a h n v a s e t i a p  saat t idak bole h  melebihi  /V’CMtu- 
juh se tengah  persera tus)  dar i  se lu a ih  jum lah  p i n jam an  yang diberi- 
kannya .  Vang d im a k s u d  de ngan  jumlah  p in jam an  di  sini ada lah 
juml ah  p in jam an  da lam  Ru p ia h  dan valuta asing ieper t i  d ima ksu d  
pada  p o s  8 .a dan 9 .a  neraca,  da lam laporan bularia i bank-bank .

12. Dengan d ik e lu a rk a n n y a  surat  edaran ini, maka  Su -at Direksi  Bank 
Indonesia  N o .  3 / 4 6 2 / U D B E / P B E  tanggal 5 Desem >er 19 7 0  per ihal  
penar ikan  dans, de ngan  pengeluaran  surat  berharga  serta surat -surat
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pelak anaan la innya d i n y a t a k a n  t idak  ber laku .
De nikian agar ke lcnUian  di a tas m e n d a p a t  perha t i an  Saudara.

D IR E K S I  
BA NK  IN D O N E S IA

Su j i t no  S is wowidagdo Binhadi

UPUM/PPi
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